SÁRISÁP – PARTNERSÉGI FÓRUM
2017. JÚNIUS 8.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) ÉS
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2016. ÉVI LXXIV. TÖRVÉNY
A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti
kultúrájukat, és fejlesszék azt. A községek és városok településképének védelme és
alakítása társadalmi konszenzusra alapozódjon, s egy önkormányzati rendeletben
kerüljenek megállapításra a védelmi elemek, a településképi követelmények, azok
alkalmazásának/érvényesítésének eszközei
A törvényben bevezetett új elemek, felhatalmazások:
• Településképi Arculati Kézikönyv

Széleskörű társadalmi bevonással készül
Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és
értékeit
Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A településképi rendelet megalapozását szolgálja

• Településképi rendelet

• A településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül a reklám hordozókra
egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelményekkel együtt.

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY
Célja,hogy a települési közösségek:
• maguk döntsék el, hogy milyen
települési környezetben szeretnének
élni
• maguk határozzák meg, hogyan
őrizzék meg építészeti és természeti
kultúrájukat
• maguk fogalmazzák meg, hogyan
fejlesszék hatékonyan környezeti
kultúrájukat

települési önkormányzat

Önkormányzati fejlesztési dokumentumok, rendezési eszközök
településfejlesztési
koncepció
integrált
településfejlesztési
stratégia
településrendezési
eszközök
településképi rendelet és
arculati kézikönyv

Önkormányzati fejlesztési és
rendezési eszközök, dokumentumok

Továbbra is változatlanul megmaradnak a
településfejlesztés eszközei, azaz
• Településfejlesztési koncepció
• Integrált településfejlesztési stratégia
valamint a településrendezés eszközei, azaz:
• Településszerkezeti terv
• Helyi építési szabályzat és szabályozási terv
A törvény a településfejlesztési és településrendezési
eszközök mellé új elemeket vezet be:
• Településképi rendelet
• Településképi arculati kézikönyv

A törvényben ennek érdekében az alább bevezetett új elemek, önkormányzati
felhatalmazások szerepelnek
2017. Január 1. előtt

2017. Január 1. után

Településrendezés

Településkép-védelem új eszközei:

Településszerkezeti terv
Helyi építési szabályzat

Önálló önkormányzati
rendeletek
• Helyi értékvédelem
• Reklámok
• Településkép védelme
• Településképi bejelentés
• Településképi
véleményezés
• Településképi kötelezés
• Tervtanács és szakmai
konzultáció

Településképi arculati kézikönyv (TAK)
Településképi rendelet (TkR)

Helyi értékvédelem
Településképi követelmények
Területi és egyedi építészeti
Reklámok
Műszaki berendezések
Településkép-érvényesítési eszközök
Településkép-védelmi tájékoztatás és
szakmai konzultáció
Reklámok
Településképi bejelentés
Településképi véleményezés
Településképi kötelezés
Tervtanács működéséről szóló rendelet

A kézikönyv és a rendelet
készítése, egyeztetése, elfogadása
1.

Előkészítés:
Partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása
Főépítész megbízása
2. A partnerek előzetes tájékoztatása
(folyamatban) 1. PARTNERSÉGI FÓRUM
3. Adatszolgáltatási kérelem egyes államigazgatási szervektől
4. A partnerek előzetes javaslatainak, ill. az államigazgatási szervek által szolgáltatott adatok figyelembevételével a
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet-tervezet kidolgozása
5. Véleményeztetés a partnerekkel és a megjelölt államigazgatási szervekkel 2. PARTNERSÉGI FÓRUM
6. A beérkezett vélemények ismertetése a képviselő-testülettel
7. Elfogadás - A képviselő-testület elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet (a normatív határozat mellékleteként) és
megalkotja a településképi rendeletet
8. HÉSZ módosítása a településképi rendelettel összefüggésben
9. Az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet közzététele
10. Az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetése, évente egy alkalommal a felületre beérkezett
vélemények kiértékelése
11. Az elfogadott TAK és A településképi rendelet megküldése a Lechner Tudásközpontnak
A TAK szerkeszthető digitális formában készül, de nyomtatható módon is archiválva. Későbbiekben fejleszthető, nem
tekintendő véglegesnek, módosítása kormányrendeletben foglalt eljárás szerint lehetséges. Helyi döntés függvénye a
nyomtatott formában való megjelenítése. (Költséggel jár.)

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV CÉLJA:
A TELEPÜLÉSEKNEK 2017. SZEPTEMBER 30-IG KELL ELKÉSZÍTENIÜK A TAK-OT

A magyarországi települések sajátos, egyedi jellegét, különösen pedig védendő értékeit
hivatott bemutatni
A kézikönyv elsősorban nem szakembereknek készül.
A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthetően
mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait
Meghatározza a település
településképi jellemzőit, a településkép
szempontjából egymástól jól elkülönülő
településrészeket, a településkép
minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő elemeket, és
irányt mutat az építtetőknek.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV FELADATA:
Elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz
Az önkéntes jogkövetés intézményét hivatott erősíteni
Széleskörű társadalmi bevonással készül
Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit
Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására
Megalapozza a településképi rendeletet

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek,
településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati
jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi
útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása,
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
(12. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelethez)

3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti,
műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

Országos épített örökség, régészeti lelőhelyek
Országos (nemzetközi) természeti értékek, táji
értékek
Értékvizsgálat a helyi építészeti örökség
elemeinek megállapítására
Helyi „büszkeségek”, melyek a településképet
befolyásolják
Helyi védelem alatt álló épületek, egyéb elemek
Helyi jelentőségű egyéb településképi értékek
(közintézmény, közpark, fasor, szobor, stb.)
Településképi követelmények megalapozása

Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti táji és
természeti értékek, településképi jellemzők

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek
lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter
bemutatásával
Területi lehatárolás térképen követhetően
A lehatárolás a településkarakter szempontjai szerint
(a természetes környezet, a tájban való megjelenés, a településszerkezeti adottság, jellegzetes épületek,
sajátos növényzet)

Megfelelő elnevezéssel ellátott településrészek
Sajátos karakterük bemutatása, megfogalmazása

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása,
a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

4. Településképi szempontból meghatározó,
eltérő karakterű területek lehatárolása, a
településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Központi hely
Hagyományos és új telekszerkezet
Eltérő és karakteres utcahálózat
Változatos domborzat, utcaképek, közterületek
Helyi gazdálkodás, kerthasználat, zártkertek
Porta/tanya alakítása
Bányászati múlt, örökségei
Pincés területek
Új gazdasági területek

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató,
közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató,
településképi útmutató (illusztrációk)

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató,
közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
pl.

6. Jó példák bemutatása: épületek, tájba illesztés

6. Jó példák bemutatása: épületek, részletek, ajtók, ablakok, reklálmok

A településképi rendelet tartalma:
Helyi védelem (értékvizsgálatra alapozódik)
Településképi követelmények (hatályos HÉSZ-ben szereplő elemekből ered)
• Területi lehatárolással, területi építészeti követelmények ( a követelmények keretet

határoznak meg a helyi építési szabályzat, a beépítési terv és a közterület-alakítási terv számára.
Kiterjedhet: beépítési módra, jellemző szintszámra, kerti építmények, műtárgyak, kerítésalakítás
általános meghatározására)
• Egyedi építészeti követelmények (anyaghasználat, tömegformálás, homlokzatalakítás

• Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

Településkép-érvényesítési eszközök (főépítész-igényű)
•
•
•
•

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (ÚJ)
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
Településképi kötelezés

Várjuk javaslataikat!
• Előzetes véleményüket, észrevételeiket, ötleteiket írásos
formában a Polgármesteri Hivatalba juttassák el vagy emailben a Főépítészhez
• Szívesen fogadunk fényképeket értékesnek ítélt építészeti
részletekről, terekről, utcákról, egyedi/kortárs/követendő
épületekről. Kérjük a beküldött fotók esetében írják meg,
hogy hol található a fényképezett objektum
Cím: 2523 Sárisáp, Fő utca 123.
E-mail: ildiko.vasi@gmail.com

KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!

